Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 136797-2016 z dnia 2016-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łapy
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. polegające na budowie i rozbudowie
ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego, ul.
Nałkowskiej) oraz budowie drogi gminnej w miejscowości...
Termin składania ofert: 2016-07-29
Łapy: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul.
Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w
miejscowości Łapy-Kołpaki: - Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara
Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w
miejscowości Łapy-Kołpaki (część I); - Budowa drogi gminnej Nr 106562B - ulica
Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową kanalizacji deszczowej (część II)
Numer ogłoszenia: 180793 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 136797 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy,
woj. podlaskie, tel. 085 7152251, faks 085 7152256.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i rozbudowa ulic w
miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego, ul.
Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki: - Budowa i
rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul.
Kruczkowskiego) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (część I); Budowa drogi gminnej Nr 106562B - ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej (część II).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja
zadania pn. polegające na budowie i rozbudowie ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia
(ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego, ul. Nałkowskiej) oraz budowie drogi gminnej w
miejscowości Łapy-Kołpaki: Część I - Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka
Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Kruczkowskiego) oraz budowie drogi gminnej w

miejscowości Łapy-Kołpaki w następującym zakresie: I. Ulica Żeromskiego: - wykonanie
robót ziemnych, - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 gr. 22 cm, - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, - wykonanie
nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - wykonanie chodnika z kostki
brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - wykonanie
zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i
podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm, ustawienie krawężników - ustawienie obrzeży, - wycinka drzew i krzewów, - wykonanie
oznakowania, - przebudowa linii telekomunikacyjnej, - wykonanie kanalizacji deszczowej
wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi. II. Ulica Kruczkowskiego: - wykonanie robót
ziemnych, - wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 gr. 22 cm, - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, - wykonanie
nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - wykonanie od km 0+000 do km
0+240 i od km 0+360 do km 0+563,17 warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego
niezwiązanego gr. 15 cm, - wykonanie od km 0+480 do km 0+563,17 warstwy odcinającej z
piasku drobnego gr. 10cm, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm, - ustawienie krawężników - ustawienie obrzeży,
- wycinka drzew i krzewów, - wykonanie oznakowania, - wykonanie kanalizacji deszczowej
wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi. III. Budowa drogi w m. Łapy-Kołpaki (od 0+000
do 0+420 i od 0+880 do 1+0,15,29) - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy
zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm, - wykonanie
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm, - ustawienie krawężników, - ustawienie obrzeży, - wykonanie zjazdów z
kostki brukowej betonowej na posypce piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm, - wykonanie chodników i opasek z
kostki brukowej betonowe gr. 8 cm na posypce piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, - wykonanie kanalizacji deszczowej
wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi, - przebudowa linii telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów, - wykonanie oznakowania. IV. Przebudowa drogi w m.
Łapy-Kołpaki (od 0+420 do 0+880) - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy
zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm, - wykonanie
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm, - wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 15 cm i warstwie jezdnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm, - wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych. Część II Budowa drogi gminnej Nr 106562B - ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i budową
kanalizacji deszczowej w następującym zakresie: - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie
wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym mechanicznie gr. 30 cm, - wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, - wykonanie
podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm, - wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, - wykonanie od km 0+000 do km 0+240 i od km 0+360 do km 0+563,17
warstwy - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
gr. 5 cm, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, - ustawienie krawężników - ustawienie obrzeży, - wykonanie
oznakowania, - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami
ulicznymi. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa
stanowiąca rozdział III SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót,
konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej stanowiącej rozdział III SIWZ,

przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu
określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie
występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Wykonawca zobowiązany
jest do powiadomienia wszystkich gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót
zgodnie z wydanymi warunkami oraz uzgodnieniami. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub
normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowane za zgodą autora dokumentacji
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne m.in. przyjmując, że pojęcie równoważności nie musi
oznaczać tożsamości produktów o ile Wykonawca jest w stanie tak zrealizować zamówienie,
by zaspokoić wszystkie wymagania Zamawiającego, jakościowe, mimo skorzystania z innych
produktów lub materiałów. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku
do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje sie na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich
równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.11.00.00-1,
45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.21.30-2, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego,
ul. Kruczkowskiego) oraz budowie drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3159302,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 2528125,25
Oferta z najniższą ceną: 2528125,25 / Oferta z najwyższą ceną: 3011892,85



Waluta: PLN .

Część NR: 2
Nazwa: Budowa drogi gminnej Nr 106562B - ulica Nałkowskiej wraz z budową zjazdów i
budową kanalizacji deszczowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s. c., Ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Białystok,
Zaścianki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 864232,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 631300,08
Oferta z najniższą ceną: 631300,08 / Oferta z najwyższą ceną: 730931,50



Waluta: PLN .

